
 بسمه تعالی

 

 «مسابقه کتابخوانیسواالت »

کْن فِي اْلِفْتَنِة َكاْبِن اللَُّبوِن، ََل ظَْهٌر َفُيْرَكَب »حکمت  اساسبر (1

 کدام مورد درباره فتنه درست است؟   «َو ََل َضْرٌع َفُيْحلَبَ 

 یم تا بتوانیم بر آن سوار شویم.لف( باید در فتنه شرکت کنا

 نیم که به دیگران زیان نرسانیم. رفتار ک ایب( باید به گونه

 ند.هستج( الف و ب درست 

ای  تعااافاای کنیم تااا فورد بااایااد در زفااان فتنااه بااا دیگران بااه گونااهد( 

 ی دیگران قرارنگیریم.سوءاستفاده

َر َعلَْيَها لَِسانَهُ »درباره جمله  (2  کدام ترجمه درست است؟ «َو َهانَْت َعلَْيِه نَْفُسُه َمْن أَمَّ

 .که زبانش را بر دیگران فرفانروا سازدو برای خود ارزش قائی نیست کسیالف( 

 .که زبانش را بر خود فرفانروا سازدو برای خود ارزش قائی نیست کسیب( 

 .که زبانش را بر خود فرفانروا سازدو برای خود ارزش قائی است کسیج( 

 .رفانروا نسازدکه زبانش را بر خود فو برای خود ارزش قائی نیست کسید( 

تِِه َو »بر اساااااس حکمات  (3 ٌة َو اْلَفْقُر ُرْخِرُس اْلَفِ َن َعْن ُحجَّ اْلُبْخُل َعاٌر َو اْلُجْبُن َمْنَقصااااَ

 کدام درست نيست؟ « اْلُمِقلُّ َغِررٌب فِي بَْلَدتِهِ 

 بخی ننگ است.الف( 

 ترس نوعی احتیاط است.ب( 

 . بنددفیتهیدستی زبان شخص زیرک را از بیان حجتش ج( 

 .بینوا در شهر خود نیز غریب استد( 

 کدام مورد درباره صبر درست است؟ « َو الصَّْبُر َشَجاَعةٌ »بر اساس حکمت  (4

 هنگام وقوع حوادثاب نفس بهداری نفس و عدم اضطرنگهالف( 

 رضایت باطنی از زندگیب( 

 بات و پرهیز از فحرفات و فکروهاتعمی به واجبات و فستحج( 

 .کوتاهی آرزوها و الزفه آن این است که فا از بعضی چیزها در دنیا دست برداریمد( 

ِِه و»در ترجمه حکمت کدام عبارت  (5  «اْلَبشاَشُة ِحبالَُة اْلَمَودَّةِ  َصْدُر اْلعاقِِل ُصْنُدوُق ِسر 

 ؟درست است

 رویی فوجب ضعیف شدن دوستی است.شی عاقی صندوقچه اسرار اوست. خوسینهالف( 

 رویی دام دوستی است.صندوقچه اسرار اوست. خوشی عاقی سینهب( 

 رویی بالی دوستی است.ی است. خوشنگهدارر  اصی عاقی بودن نشانه س  ج( 

 رویی آدفی است.ی خوشی اوست. دوستی نشانهسینه رصندوقچه اسرار عاقی دد( 

َعلَْيُكْم، َو إِْن ِعْشُتْم  َخالِ ُوا النَّاَس ُمَخالَ ًَة إِْن ِمتُّْم َمَعَها َبَكْوا»مفهوم اصال  حکمت  (6

 است؟ در کدام گزینه آمده« َحنُّوا إِلَْيُكمْ 

 ردم، نشانه دوستی با خداوند است.الف( دوستی با ف

 .تعافی نیکوی فردم با انسان است اخالقی علت و عافیخوشب( 
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 فردم نشانه اهمیت دادن به خداست.اخالقی با ج( خوش

 هر سه فورد درست است.د( 

ْكرِ »حکمت  درباره (7 اَها بِِقلَِّة الشُّ ُروا أَْقصاَ ُُ الن َِعِم، َفَا تَُنف ِ َْْرا لَْت إِلَْيُكْم أَ  کدام« إَِذا َوصاَ

 گزینه درست است؟

 «.لَئ ْن َشَکْرتُْم الَزیَدنَُّکمْ »کننده این آیه از قرآن کریم است: الف( بیان

 تکمیلی این نعمت کر ادافه و بخشترین بخش نعمت به تو برسد، با کم کردن شب( اگر نزدیک

 را از دست نده.

 عمت را با ناسپاسی از بین نبرید.ج( وقتی اول نعمتی به شما رسید، آخر ن

 د( هر سه فورد درست است.

 در کدام گزینه آمده است؟« َما ُكلُّ َمْفُتوٍن ُرَعاتَبُ »موضوع اصل  جکمت  (8

 زدگاننهب( عدم سرزنش همه فت   هاالف( عدم ورود در فتنه

 ورزید( عدم عشق   اندف و ب درستج( ال

 در کدام گزینه آمده است؟  « َمْن َجَرى فِي ِعَنان أََملِِه، َعَثَر بِأََجلِهِ »مضمون حکمت  (9

 شود.فرگ دچار فیزیاد آرزو کند به  سالف( هر ک

 شود.گی بدون افید باعث لغزش در آن فیب( زند

 ساز رستگاری در آخرت است.ج( جریان آرزو در زندگی زفینه

ی فرگش واساااطههرکس افساااار آرزویش را رها کند و یا در زندگی جاری ساااازد، پایش بهد( 

 خواهد لغزید.

 چيست؟ «أَقِيلُوا  َذِوي اْلُمُروَءاتِ  َعَثَراتِِهمْ » مضمون حکمت (11

 های جوانانب( گذشت از لغزش  الف( در زندگی باید فروت داشت.

 .د( الف و ج درست است  کنندهمیشه خطا فیجوانان ج( 


